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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број 404-45/2017-I и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 
404-45/2017-I, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 за јавну набавку мале вредности  
САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ, ЈН бр. 404-45/2017-I 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

3 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

4-9 

IV Критеријуми за доделу уговора 10 

V Обрасци који чине саставни део понуде 11-18 и 38-40 

VI Модел уговора 19-27 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 28-41 

VIII Предмер и предрачин радова 42-54 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 

 

1. Предмет јавне набавке  
 
Предмет јавне набавке бр. 404-45/2017-I су радови - САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА 
У ОБЈЕКТИМА ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ПЕЋИНЦИ, шифра из ОРН: 45330000 -водоинсталатерски и санитарни радови. 
  

 
2. Партије 
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 
СЛ.. 

 
Предмер и прерачун радова се налазе на странама 42-54 конкурсне документације. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 
дефинисан у следећој табели, и то: 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 
 

Правна лица: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног 
привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра 

2. 

 
Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
 

Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног 
суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. 
Напомена: Уколико уверење Основног 
суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред 
уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којом 
се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања 
мита; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник 
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понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод 
из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два 
месеца пре отварања понуда. 
 

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. 
ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду 
надлежног органа да се понуђач налази 
у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два 
месеца пре отварања понуда. 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време. подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве 
понуђача о поштовању важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине и да нема забрану обављања 
делатности. Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико 
понуду подноси група понуђача, сваки 
члан групе мора посебно потписати и 
печатом оверити наведену Изјаву 

 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.  404-45/2017-I 6/54 

  

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 
у наредној табели, и то: 
 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
Извештај о бонитету за јавне набавке 
(образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који 
мора да садржи: статусне податке 
понуђача, сажети биланс стања и 
биланс успеха за претходне три 
обрачунске године (2014, 2015. и 
2016.)  Уколико у обрасцу БОН-ЈН 
нису доступни подаци за 2016.годину, 
понуђач је у обавези да достави 
биланс стања и биланс успеха за 
2016.годину. 
 
Уколико је понуђач предузетник ПДВ 
обвезник, предузетник који води 
пословне књиге по систему  
простог/двојног књиговодства, 
доставља:  
биланс успеха, порески биланс и 
пореску пријаву за утврђивање 
пореза на доходак грађана на приход 
од самосталних делатности, издате 
од стране надлежног пореског органа 
на чијој територији је регистровао 
обављање делатности; 
 
Потврда о броју дана неликвидности 
коју издаје Народна банка Србије, 
Принудна наплата, Одељење за 
пријем, контролу и унос основа и 
налога, а која ће обухватити 
захтевани период; 
 

 
 
 
 
 

 
Да понуђач у претходне 3 
обрачунске године (2014, 2015. и 
2016.) није остварио пословни 
губитак; 
 
Да остварени пословни приход у 
последње три године (2014, 2015, 
2016) за које су достављени подаци 
мора да буде већи од 9.000.000,00 
динара;  
 
Да понуђач није био неликвидан у 
периоду од 6 месеци, рачунајући 
од дана објављивања позива за 
подношење понуда. 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
Доказ А)  
Попуњен, оверен печатом и потписан 
од стране одговорног лица понуђача 
Образац Списак изведених радова, 
који је дат у Поглављу V. Конкурсне 
документације. 
Понуђач је дужан да уз Списак 
изведених радова достави потписане 
и оверене Обрасце потврда о раније 
реализованим уговорима, од стране  

А) Да је понуђач у претходне три 
године од дана објаве Позива на 
Порталу јавних набавки 
реализовао уговорe у укупној 
вредности од најмање 9.000.000,00  
динара без ПДВ, а који се односе на 
радове на водоводној и 
канализационој инсталацији  са 
пратећим грађевинским радовима  
(изолатерски, керамичарски и 
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инсталатерски радови), од чега је 
извео најмање један посао у 
минималној вредности од 
5.000.000,00 динара без ПДВ у 
објектима образовања и/или 
васпитања; 
 
Б) Да понуђач располаже 
стандардима квалитета, и то: 

- ISO 9001 – систем 
менаџмента квалитетом; 

- ISO 14001 – систем 
менаџмента заштите 
животне средине; 

- OHSAS 18001 – систем 
менаџмента безбедношћу и 
здрављем на раду. 

 
 
 

наручилаца наведених у Референтној  
листи, који је дат у Поглављу V. 
Конкурсне документације. 
Потврде наручилаца о реализацији 
закључених уговора могу бити на 
оригиналном Обрасцу из Конкурсне 
документације или издате од стране 
других наручилаца на њиховим 
обрасцима, при чему такве потврде 
морају имати све елементе које 
садржи Образац из Конкурсне 
документације и то:  
- назив и адресу наручиоца,  
- назив и седиште понуђача,  
-  облик наступања за радове за које 
се издаје Потврда , 
- изјава да су радови за потребе тог 
наручиоца извршени квалитетно и у 
уговореном року,  
- врста радова,  
- вредност изведених радова,  
- број и датум уговора,  
- изјава да се Потврда издаје ради 
учешћа на тендеру и у друге сврхе се 
не може користити , 
- контакт особа наручиоца и телефон 
, 
- потпис овлашћеног лица и печат 
наручиоца . 
Уз потврду Наручиоца доставити: 
Фотокопије Уговора на које се 
потврда односи. 
 
Доказ Б)  
Копије сертификата одговарајућих 
стандарда, важећих на дан отварања 
понуда. 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
А) Фотокопије МА  образаца; 
 
Б) За лиценцираног инжењере 
потребно је доставити копију личне 
лиценце издате од Инжењерске 
коморе Србије, потврду о важењу 
лиценце и доказе о радном статусу 
(за носиоца лиценце који је запослен 
код понуђача: фотокопија МА или 
другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није 
запослен код понуђача: 
фотокопија уговора ван радног 
односа). 

 
 

Да располаже довољним 
кадровским капацитетом и то: 
 
А) да има најмање 14 запослених 
радника на одређено или 
неодређено време; 
 
Б) Да понуђач има минимум једно 
лице у радном односу на 
неодређено или одређено време 
или ангажоване по основу уговора 
ван радног односа, одговорног 
извођача радова који поседује 
важећу лиценцу Инжењерске 
коморе Србије 400 или 410. 
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Напомена: Наручилац ће 
прихватити следеће уговоре ван 
радног односа: 
1. Уговор о привременим и 
повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања 
послова који су ван делатности 
послодавца); 
3.Уговор о допунском раду. 

4. 

 
Да у случају заједничке понуде 
достави: 

 
Споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке 

 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави 
доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 
 
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у 
року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид 
тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. 
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Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико 
се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности 
оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 
попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.  
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 
потпише, овери и достави. 
 
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери 
печатом и потпише и то: 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 
односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног 
лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 
овлашћеног лица члана групе понуђача. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.  404-45/2017-I 10/54 

  

 

 
IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 
ценом  
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 
најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача 
који је понудио краћи рок завршетка радова. 
 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за 
извођење радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 

1)  Образац понуде (Образац 1); 

2)  Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. став 2. (Образац 2); 

3)  Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Модел уговора (Образац 5). 

6)  Потврда о обиласку локација (Образац 6) 

7)  Списак изведених радова (Образац 7) 

8)  Потврда о реализованим уговорима (Образац 8) 

9)  Предмер и предрачун радова (Образац 9) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: САНАЦИЈА 
САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ, ЈН број 404-45/2017-I  

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ, ЈН.бр.404-45/2017-I 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

45 дана од дана пријема 
одговарајућег документа који 
испоставља Извођач радова, а 
којим је потврђено извођење 
радова, потписан од стране 
стручног надзора. 

Рок важења понуде 
(минимум 60 дана) 

 

Рок завршетка радова 
(не може бити дужи од 20 календарских дана од 
дана увођења у посао. Надзор је дужан да 
Извођача уведе у посао дан након потписивања  
уговора. ) 

 

 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   __________________________ 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 
 
 

У складу са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као 
заступник Понуђача дајем следећу 

 
 
 

      И З Ј А В У  
 
 
 
 

Понуђач__________________________________________________________ из 
___________________________________ Адреса: ______________________, МБ: 
_________________,ПИБ: ____________________ 
Овлашћено лице:_______________________________________________,Број 
рачуна:____________________________Телефон/факс:______________,       Особа за 
контакт:____________________________________________________ 
Имејл:______________________________________________, 

 
У  поступку јавне набавке мале вредности број: 404-45/2017-I чији је предмет јавна 
набавка радова – САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ШКОЛА И 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ, је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 

 
    Место и датум    Овлашћено лице Понуђача 
 М.П. 
_________________    ________________________ 
 
 
 
Напомена:.Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву . 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи 
у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке - САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ШКОЛА И 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ, ЈН. бр.404-45/2017-I, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
VI  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ 

                   
 Закључен   између: 
 

1. ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ - ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН, ул. Слободана Бајића 5 
Пећинци, Матични број: 08070628, ПИБ: 100399239, (у даљем тексту: 
Наручилац) коју заступа председник Привременог органа др Дубравка 
Ковачевић Суботички  
  

2. Привредно друштво / предузетник     
___________________________________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, рачун бр. 
_______________________ отворен код пословне банке 
______________________;  
 
(у даљем тексту: Извршилац услуге), које заступа директор 
___________________________ 
 
 

ПРЕАМБУЛА 
. 

 Донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова број 404-45/2017-I од  

14. новембра 2017. године ; 

 Наручилац  је  у поступку јавне набавке мале вредности број 404-45/2017-I донео 

одлуку о додели уговора број ___________ од _______ године, и изабрао Извођача 

радова као најповољнијег понуђача за извођење радова на САНАЦИЈИ 

САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
     Члан 1. 

 Предмет Уговора је санација санитарних чворова у објектима школа и 
предшколске установе на територији општине Пећинци, и то: објакти школе у Брестачу, 
Огару, Прхову и Сибачу и објекти ПУ у Обрежу и Попинцима. 
 

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему 
према  Понуди број  ______  од _____2017. године, која је саставни део овог уговора.  

 
 
ВРЕДНОСТ РАДОВА 
     Члан 2. 
 Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  

износи укупно ________________ динара без ПДВ, односно  _________________ 
динара са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача 
број ____________ од ____________ године. 
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  Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена. 

 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 
трошкове Извођача.     

         
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по 
испостављеној овереној привременој и окончаној ситуацији, уз важеће финансијске 
гаранције, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.  
 

 Извођач испоставља ситуацију без исказаног ПДВ-а, обзиром да је, сходно 
одредбама Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“, 
број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15 
и 5/2016), Порески  дужник Наручилац. 
 
 Окончана ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити 
оверена од стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу. 
 

Плаћање ће се вршити искључиво на рачун _______________________ рачун бр. 
_________________________ отворен код пословне банке _____________________. 

 
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да 

исплати неспорни део ситуације.  
 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу 
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo 
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих 
позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.    

 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Члан 4. 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 20 
(осам)  календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.  

Увођење у посао се врши дан након потписивања овог Уговора у присуству 
овлашћених представника Наручиоца,  Извођача и стручног надзора. Датум увођења у 
посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у 
посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова : 

- да је Наручилац  обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу  доставио банкарску гаранцију за добро извршење 

посла. 
 
 Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.   

 

Члан 5. 
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

 у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Извођача; 

 у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
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 у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 
 
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у 

писаној форми, уз сагласност Наручиоца  и стручног надзора, Извођач подноси 
Наручиоцу  у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 
5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 

томе постигну писани споразум.  
 
Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 

уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 

рад више извршиилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде. 
          Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.  

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 6. 
 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1%  од укупно уговорене вредности за 
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од 
вредности укупно уговорених радова. 

 
Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног 

пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
 
Ако је Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, 

претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање 
и износ штете Наручилац  мора да докаже. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

 
Члан 7. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 
важећим прописима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова 
изведене радове преда Наручиоцу . 

 
Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за 
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
  

Извођач се обавезује : 
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима 

за ту врсту посла и у уговореном року;  
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- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о 
заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања 
извођења радова до предаје радова Наручиоцима;            

- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима 

Републике Србије, који регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 
радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да 
је спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  
утврде неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове 
Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  
Наручиоца. 

 
Члан 8. 

Извођач је у обавези да у року од једног дана од дана закључења Уговора достави 
детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и 
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерка, по 
два за Наручиоца и стручни надзор. 

 
Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план 

ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног 
материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације 
градилишта. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 9.  
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, наручилац има 

обавезу да: 
- Да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог уговора. 
- Да присуствује увођењу Извођача у посао; 
- Да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

стручним надзором и извођачем; 
- Да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 

испостављеним ситуацијама; 
- Да по завршетку радова прими наведене радове; 
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- Да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача. 

 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 10. 
Извођач се обавезује да на дан потписивања овог уговора преда Наручиоцу  

гаранцију банке за добро извршење посла која мора имати клаузулу да је безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције 
морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ), у 
висини 10% од уговорене цене радова без ПДВ-а, са роком важности најмање 10 дана 
дуже од истека рока за коначно извршење посла. Понуђач може поднети гaрaнције 
стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње 
ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се зa време трaјaњa овог Уговорa 
промене рокови зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције зa добро 
извршење послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету гaрaнцију уколико 
понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен 
овим Уговором; 

 
Извођач се обавезује да даном примопредаје радова Наручиоцу преда меницу 

за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ 
и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист 
Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.   

 
Меницу за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са његовим 
писаним захтевом.  

 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 11. 
Гарантни рок за изведене радове износи _______ године рачунајући од дана 

примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 
овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 
Члан 12. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, 
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да  
активира  меницу за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Уколико меница за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности 

трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Наручилац 
има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 
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КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 13. 
 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте 
у складу са пројектном документацијом. 
 Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара 
стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала 
и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не 
одговара квалитету. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац има право да траже да Извођач поруши изведене радове и да их о 
свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним 
одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да 
ангажује другог извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 
 
 
МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
 

Члан 14. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести 
стручни надзор и  Наручиоца у писаној форми. 

 
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора 

мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.   
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси 

Наручилац. 
Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 

сагласност Наручиоца. 
Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора. 
 
 

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
Члан 15. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца  а уз сагласност стручног 
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде 
или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току 
израде пројектне документације.  
           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 
1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.  

 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала 

бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавесте Извођача.   
 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове на терет 

Наручиоца. 
 

 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 
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уколико не поседује доказ да је истог  дана обавестио Наручиоца и доставио му писану 
сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у 
складу са ставом 2. овог члана. 
 
ДОДАТНИ РАДОВИ 
 

Члан 16. 
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести 
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 

уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор и Наручиоца. 

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 
набавке. 

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 
уговора о извођењу додатних радова. 

Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач 
стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором. 

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно невежећи. 
Цену извођења додатних радова сноси Наручилац. 
 
 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 
 

Члан 17. 
 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца 
и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
  

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 
надзора и Извођача. 

 
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од 

завршетка радова. 
  

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 
радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре 
техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три 
извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка 
уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи. 
  

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац или стручни надзор у току 
извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без 
одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по 
пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове 
поверити другом извођачу на рачун Извођача.   

 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора 
и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном 
финансијском обрачуну.  
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 18. 
 Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 
 
 Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 
уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора 
да садржи разлог за раскид уговора. 
 
 У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекете изведеног објекта у 
два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док 
су уговорне стране дужне да сачине записник комисије о ставрно изведеним радовима 
и записник о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида 
уговора. 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

        Члан 19. 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона 
о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних 
узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

 
  Члан 20. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у   

Сремској Митровици. 
 
 

Члан 21. 
Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује 

даном достављања банкарске гаранције из члана 11. Уговора. 
 

Члан 22. 
 Овај уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну 
страну. 
 
 
 
НАРУЧИЛАЦ  
Општина  Пећинци 
 
 
_________________________________________________________ 
др Дубравка Ковачевић Суботички, председник Привременог органа 
 
 
ИЗВОЂАЧ 
 
_________________________________ 
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За НАРУЧИОЦА За ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ 

 

_____________________ ________________________ 

Дубравка Ковачевић Суботички Директор 

Председник Привременог органа  

 

 

 

 
Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен 
са изабраним понуђачем, и Наручиоци ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије 
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће 
реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде. 
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни,  овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да прихвата  елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и 
понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача, односно сви подизвођачи. 
У случају подношења заједничке понуде , група понуђача може да се определи да модел 
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом модел уговора. 
 
  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.  404-45/2017-I 28/54 

  

 

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.  
Поступак се води на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН, ул. 
Слободана Бајића бр. 5, 22410 Пећинци, са назнаком: ,,САНАЦИЈА САНИТАРНИХ 
ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ, ЈН бр. 404-45/2017-I - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.11.2017. до 09,00 
часовa.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. став 2. (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Модел уговора (Образац 5). 

6) Образац Потврде о обиласку локација (Образац 6) 

7) Списак изведених радова (Образац 7) 

8) Потврда о реализацији уговора (Образац 8) 

9) Предмер и предрачун радова (Образац 9) 

10) Бланко соло Меницу за озбиљност понуде, менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 

обрачунатог ПДВ-а као и фотокопија захтева за регистрацију менице, 

овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница 

регистрована у Регистру Народне банке Србије. Уз меницу мора бити 

достављена копија ОП обрасца и копија картона депонованих 

потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму 
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11) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла 

12) Доказе из главе III ове конкурсне документације 
13) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке (само у случају заједничке 
понуде) 

 
3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није обликован у партије. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН, ул. Слободана Бајића бр. 5, 22410 Пећинци,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова  – САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У 
ОБЈЕКТИМА ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ПЕЋИНЦИ, ЈН бр. 404-45/2017-I - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова - САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У 
ОБЈЕКТИМА ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ПЕЋИНЦИ, ЈН бр. 404-45/2017-I - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У 
ОБЈЕКТИМА ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ПЕЋИНЦИ, ЈН бр. 404-45/2017-I - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку  радова - САНАЦИЈА САНИТАРНИХ 
ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ, ЈН бр. 404-45/2017-I - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
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вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као 
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова ( у поглављу III). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 
ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова ( у поглављу III). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Плаћање се врши на основу испостављене привремене и окончане ситуације потписане 
од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за 
плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са 
позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља 
Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног 
надзора. 
Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1. 
Авансно плаћање није предвиђено. 
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9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок за извођење радова износи максимално 20 календарских дана од увођења у посао 
понуђача - извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао дан након 
потписивања  уговора. 
 
9.4. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за радове санације санитарних чворова у објектима школа и предшколске 
установе на територији општине Пећинци не може бити краћа од  24   месеца  од дана 
примопредаје радова. Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  
примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за 
поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.  
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 
од дана извршене примопредаје радова. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
 
 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 
11.1. Средство обезбеђења за озбиљност понуде 
 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави бланко сопствену меницу 
као гаранцију за oзбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да 
буде оверена печатом и потписана оргиналним потписом (не факсимилом) од стране 
лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а као и фотокопија захтева за регистрацију 
менице, овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница регистрована у 
Регистру Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављен копија ОП обрасца и 
копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.У случају промене лица овлашћеног за 
заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.Потпис овлашћеног лица на 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.  404-45/2017-I 32/54 

  

 

меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или 
потписима са картона депонованих потписа. 
Рок важења менице је до истека понуђене опције понуде. Наручилац ће уновчити меницу 
дату уз понуду уколико:  

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 
своју понуду; 

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 
набавци; 

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави оригинал обавезујуће 
писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла у укупној 
висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца. 
 
 
11.2 Средство обезбеђења за добро извршење посла: 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, 
за добро извршење посла банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета 
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 
Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора, преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 
 
11.3 Средство обезбеђења за отклањање грешака у гаранрном рок 
Приликом примопредаје радова, изабрани извођач радова ће као средство 
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року доатвавити 
бланко, солу меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје 
приликом примопредаје радова, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.  
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са 
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења 
(«Службени гласник РС», бр.56/2011) а као доказ понуђач уз меницу доставља копију 
захтева за регистрацију менице (са датумом издавања менице, серијским бројем 
менице, основом издавања), овереног од своје пословне банке.  
 
Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може 
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, 
мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. 
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Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан 
назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број 
ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и 
у динарима без ПДВ, са навођењем рока важности – 5 дана дужи од дана истека 
гарантног рока.  
 
Начин подношења: приликом примопредаје радова.  
Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пореза  
Рок трајања: 5 дана дужи од дана истека гарантног рока.  
 
Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз уговор ако изабрани 
понуђач не отклони грешке/недостатке у гарантном року.  
У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде- групе 
понуђача) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или више 
гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може бити 
мања од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. 
 
 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди; 
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 
 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail opstauprava@pecinci.org  тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-45/2017-I”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у радно време наручиоца, 
односно радним данима од понедељка до петка у периоду од 7,30 до  15,30 часова; 

- писмена достављена Наручиоцу путем електронске поште након истека радног 
времена из претходне алинеје, сматраће се достављеним првог наредног радног дана; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да 
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање; 
 
 
14. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈА 
 
Понуђач је дужан  да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за 
припрему понуде, као и да обиђе локације на којима су планиране санације санитарних 
чворова, које су предмет ове јавне набавке. 
 
Обилазак локација биће организован у договору са лицем задуженим за обилазак 
локација, а то је Милан Мијић, уз претходну најаву дан раније на имејл: 
saobracaj@pecinci.org или телефон број: 022/400-735  радним даном од 07,30 до 
15,30 часова. 
Као доказ да је обишао локације, понуђач у оквиру своје понуде доставља потписан и 
оверен Образац из конкурсне документације – Потврда о обиласку локације, који мора 
бити потписан и оверена од стране лица задуженог за обилазак локација. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 
e-mail opstauprava@pecinci.org  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев 
за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева 
у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 
5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога.  
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* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин 
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; Oпштина Пећинци – Привремени орган; јавна набавка: 404-45/2017-I; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
ЗЈН и другим прописом. 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
18. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда. 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор додељен у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. ЗЈН. 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5) 
ЗЈН. 
 
20. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно 
у наредних шест месеци. 
 
 
21. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
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Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и 
факсом. 
 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање 
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана 
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН. 
 
22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, оба 
наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА 

 
За јавну набавку радова – САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА 
ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ,  

број 404-45/2017-I 
 
 

 
ПОТВРЂУЈЕ СЕ  да је  _____________________________ из ____________________ 
 

у име понуђача 
 
Назив понуђача: __________________________________________________________ 
 
Адреса понуђача: _________________________________________________________ 
 
Место: __________________________________________________________________ 
 
Контакт особа:____________________________________________________________ 
Контакт телефон:_________________________________________________________ 
Имејл:___________________________________________________________________ 
 
обишао локације чија санација је предмет јавне набвке број 404-45/2017-I, у пратњи 
представника Наручиоца: _________________________________________________. 
 
 
У Пећинцима, ______________ 2017. године 

 
Потпис овлашћеног представника Наручиоца 

 
 

М.П.                   ____________________________ 
 
 
 
                   Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 

   М.П.                ___________________________ 
 
 
 
Напомена: Образац  мора бити потписан од стране представника Наручиоца, 
односно лица задуженог за обилазак локације. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима. 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла 
групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

 

Број јавног позива: 404-45/2017-I 

(референц листу доставити за претходне три године од дана објаве позива на 

Порталу јавних набавки) 

 

 

р
.б

р
. 

Назив корисника Спецификација 

радова која су 

предмет јавне 

набавке 

Вредност 

изведених 

радова  

Период 

извођења 

радова 

адреса 

контакт особа 

број телефона 

1 

    

 

 

 

2 

    

 

 

 

3 

    

 

 

 

4 

    

 

 

 

5 

    

 

 

 

6 

    

 

 

 

 

Прилог: Потврде  Наручиоца наведених у референц листи и уговори на које се 

потврда односи 

Овај Образац копирати у потребном броју примерака! 

 

      М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача:  

 

       _______________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 8) 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 

 

_____________________________________  

                   Назив наручиоца 

_____________________________________  

                          Адреса 

 

 

Овим потврђујемо да је понуђач  

________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________

за потребе Наручиоца  

____________________________________________________________ ,  

 

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач 

(заокружити одговарајући начин наступања) 

 

квалитетно и у уговореном року извео радове  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

                                                                      (навести врсту радова) 

 

 

 

у  вредности  од  укупно  ___________________________________  динара  без  ПДВ,  

односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ,  

а на основу уговора број ____________________________ од _________________. 

 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

 

Телефон: _________________ 

 

Датум:                                                                     Потпис овлашћеног лица Наручиоца 

 

___________                                                         __________________________________  

М.П. 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака! 
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(OБРАЗАЦ 9) 
 

VIII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  
 
 
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 404-45/2017-I                                   
– САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ потписан и оверен од стране 
овлашћеног лица. 
 
Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, 
тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих 
техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или 
радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави 
списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни 
број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег 
добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који 
се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку 
позицију како би Комисија могла извршити оцену. 
 
 
 
 
 
 
Датум __________________    Потпис овлашћеног лица 
 

     М.П.   ___________________________ 
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РЕД. 

БР.. 
ОПИС РАДОВА 

ЈЕД. 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА  

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 
УКУПНО 

  

 
А) ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЕЋИНЦИ – ОБДАНИШТЕ ОБРЕЖ 

РАДОВИ НА СРЕЂИВАЊУ ТОАЛЕТА ЗА ДЕЦУ 

1. 

Демонтажа постојећих дрвених 

врата на кабинама. Обрачун по 

комаду 

 

Ком 4,00   

2. 

Демонтажа постојећих дрвених 

прозора у тоалету. Обрачун по 

комаду 

 

Ком 4,00   

3. 

Демонтажа постојећих дрвених 

врата улаз ка тоалетима. Обрачун 

по комаду 

 

Ком 2,00   

4. 

Демонтажа бојлера од 80л, 

комплет са спојним прибором. 

Обрачун по комаду 

 

Ком 1,00   

5. 

Рушење преградних зидова 

комплет са постојећим плочицама. 

Чишћење шута у џакове и одвоз на 

градску депонују. Обрачун по м2 

 

м² 18,76   

6. 

Обијање керамичких плочица са 

осталих зидова тоалета комплет 

са цементним малтером. Обрачун 

по м2 

 

м² 39,20   

7. 

Демонтажа постојећих WЦ шоља 

са водокотлићем. Обрачун по 

комаду 

Ком 4,00   

8. 

Демотажа постојећих лавабоа са 

славинама и комплетном 

галантеријом, огледалом са 

етажером и сл. Обрачун по комаду 

 

Koм 6,00   

9. 

Демонтажа постојеће водоводне и 

канализационе инсталације. 

Обрачун је паушалан за један 

тоалет а четири кабине и шест 

лавабоа 

Пауш 1,00   

10 Одвоз шута на депонију Пауш 1,00   

11. 

Nabavka, transport i ugradnja PPR 

80 Tip kao AQUATHERM ili 

ekvivalnetno vodovodnih, SDR 6 

PN20 cevi u zidove objekta sa 

štemovanjem žlebova, spojnim 

materijalom i odgovarajućim 

fazonskim komadima postavljenim 
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po uputstvu proizvodjača. Prilikom 

postavaljanja toplovodne instalacije 

voditi računa o termičkom širenju 

cevi. 

    ¾" unutrašnji prečnik 

    ½"  unutrašnji prečnik 

 

 

 

 

м1 

м1 

 

 

 

 

6,00 

22,00 

12. 

Набавка, трнспорт и уградња 

одговарајућих месинганих 

пропусних вентила са никлованом 

капом. 

Ком 2,00   

13. 

Набавка, трнспорт и уградња 

месинганих угаоних ЕК вентила 

(кугла). 

Ком 10,00   

14. 

Набавка, транспорт и уградња 

једноручних славина за топлу и 

хладну воду–доња. 

Ком 6,00   

15. 

Израда прикључне мреже на 

постојећу  водоводну инсталацију 

 

Ком 1,00   

16. 

Набавка, транспорт и уградња 

канализационих  ПВЦ цеви са 

фазонским комадима спојним 

материјалом и качењем за 

међуспратну конструкцију и 

зидове(шлиц). од Φ 50 до Φ 

100 

м1 

 
12,00   

17. 

Набавка, транспорт и уградња 

хоризонталних сливника тип 

виега, геберит или еквивалентно. 

 

Ком 1,00   

18. 

Набавка, транспорт и уградња 

подне решетке од ПВЦ-а са 

хромираним поклопцем 

дим.15x15 цм Φ 70 хромирана 

 

Ком 1,00   

19. 

Набавка, транспорт и уградња 

керамичке  шоље са даском, 

водокотлићем (типа Геберит или 

еквивалентно) и са свим спојним 

материјалом, држачем роло-

тоалет папира, четком за 

чишћење. 

Ком 4,00   

20. 

Набавка, транспорт и керамичког 

умиваоника дим 60/40 цм, са 

хромираним сифоном, 

сапуњаром, држачем пешкира и 

спојним материјалом. Обрачун по 

комаду комплета. 

Ком 6,00   
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21. 

Набавка транспорт И уградња 

огледала са етажером. Огледала су 

димензија 50/60цм. Обраћун по 

комаду комплетно изведене 

позиције. 

Ком 6,00   

22. 

Набавка и уградња зидних 

керамичких плочица у слоју лепка 

са фуговањем одговарајућим 

фугомалом. Обрачун по м2 

м² 20,70   

23. 

Набавка и уградња подних 

керамичких плочица у слоју 

цементног малтера са фуговањем 

одговарајућим фугомалом. 

Обрачун по м2 

м² 11,70   

24. 

Малтерисање зидова и то до 

висине 1,5м цементним малтером 

а у висини преко 1,5м продужним 

малтером са завршним 

пердашењем. Обрачун по м2 

м² 38,64   

25. 

Израда хидроизолације пода и 

зидова у висини до 30цм од пода 

премезивањем хидроизолационим 

премазом типа Сика-дур или 

Аqуаматиц или сл. Обрачун по м2 

м² 15,84   

26. 

Израда преграде од Ал профила. 

Преграда се састоји од предраде 

са вратима димензије 3,90x1,50 са 

4ком врата димензија 0,7x1,5 и 3 

фиксна дела димензије 1,50x1,50. 

Преграда се поставља на ногице и 

уздигнута је од пода 10цм. 

Обрачун по комаду комплетне 

преграде 

Ком 1,00   

27. 
Израда и уградња нових ПВЦ 

прозора на тоалетима. 
Ком 4,00   

28. 

Израда и уграња улазних врата у 

тоалет од Ал.профила. 

Дим.90x205. 

Ком 2,00   

29. 

Обрада шпалетни око 

новоуграђених прозора и врата. 

Обрачун по м1 

м1 

 
22,00   

30. 

Набавка и уградња проточног 

бојлера В80л са свим спојним 

материјалом. Обрачун покомаду 

Ком 1,00   

31. 
Глетовање зидова и плафона у две 

руке. Обрачун по м2 
м² 57,00   
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Б )  ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА У ПОПИНЦИМА 
 

  КУПАТИЛА 

1 ДЕМОНТАЖЕ 

бр Опис јм 
 

Количина Цена ИЗНОС 

1 Демонтажа подних и здиних облога од 

керамике. Све облоге скинути, површине 

очистити. Сав шут прикупити и одвести 

на градску депонију. Обрачун по м². 

м² 

 

 
46,38   

2 Демонтажа санитарија. 

Демотирати постојеће санитарије: 3 wц 

шоља са водокотлићима, 2 лавабоа и 1 

бојлер од 80л. Санитарије са батеријама 

пажљиво лагеровати ради поновне 

уградње. 

пауш 

 

 
1,00   

     
   

СВЕГА ДЕМОНТАЖЕ 
  

       
  

2 КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ 
     

бр Опис јм 
 

Количина Цена ИЗНОС 

1 Набавка и уградња подне керамике м² 

 

 
6,91   

2 Набавка и уградња зидне керамике 

 

м² 

 

 
39,47   

3 Израда подне хидроизолације премазом 

на бази цемента, Сикаластик 1к или 

сличан. Радове извести прем техничком 

упутсву произвођача. Хидроизолацију 

подићи уз зид до висине 50цм. Поставити 

дихт угаону траку. Обрачун по м² стварно 

изведен површине. 

м² 

 

 
26,00   

       

 
КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ 

     

       

3 ИНСТАЛАТЕСКИ  РАДОВИ 
     

бр Опис jм 
 

Количина Цена ИЗНОС 

32. 

Бојење зидова и плафона у две 

руке бојом у тону по избору 

наручиоца. Обрачун по м2 

м² 57,00   

33. 

Демонтажа радијатора уз проверу 

исправности и замену вентила и 

фарбање и поновна монража. 

Обрачун по комаду 

Ком 2,00   

34. 
Завршно чишћење и прање 

објекта након изведених радова. 
Пауш 1,00   
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1 Израда водоводне инсталције од ПВЦ 

цеви одговарајућих профила 

     

 
Ø20 м' 

 

 
22,00   

 
Ø15 м' 

 

 
15,00   

2 Набавка и уградња подне решетке Ø 70 са 

иноx решетком 

ком 

 

 
1,00   

       

 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ      

       

4 МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ      

бр Опис jм  Количина Цена ИЗНОС 

1 Набавка и монтажа комплет санитарија. 

Санитарије су раније демонтиуране и 

лагероване. Монтирати: ‚3 wц шиља са 

високим испирачем и 2 лавабоа. 

Мотирати бојлер од 80л Плаћа се све 

комплет монтирано и испитано. 

пауш 

 

 1,00   

       

 МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ      

 РЕКАПИТУАЛАЦИЈА      

1 ДЕМОНТАЖЕ      

2. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ      

3. ИНСТАЛАТЕСКИ РАДОВИ      

4. МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ      

 УКУПНО      
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C) OSNOVNA ŠKOLA U PRHOVU  

  KUPATILA 

1 DEMONTAŽE 

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Demontaža podnih i zdinih obloga od 

keramike. Sve obloge skinuti, površine 

očistiti. Sav šut prikupiti i odvesti na 

gradsku deponiju. Obračun po m². 

m² 
 

50,18 
  

2 Demontaža sanitarija i fiksnog nameštaja 

Demotirati postojeće sanitarije: sudopera i 

ostali kuhinjski fiksni nameštaj. Sanitarije 

sa baterijama pažljivo lagerovati radi 

ponovne ugradnje. 

pauš 
 

1,00 
  

       
 

SVEGA DEMONTAŽE 
    

       

2 KERAMIČARSKI  RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Nabavka i ugradnja podne keramike  m² 
 

10,87   

2 Nabavka i ugradnja zidne keramike m² 
 

64,35   

3 Izrada podne hidroizolacije premazom na 

bazi cementa, Sikalastik 1k ili sličan. 

Radove izvesti prem tehničkom uputsvu 

proizvođača. Hidroizolaciju podići uz zid 

do visine 50cm. Postaviti diht ugaonu 

traku. Obračun po m² stvarno izveden 

površine. 

m² 
 

20,00   

       
 

KERAMIČARSKI  RADOVI 
    

       
 

3 INSTALATESKI  RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Izrada vodovodne instalcije od PVC cevi 

odgovarajućih profila 

     

 
Ø20 m' 

 
22,00    

Ø15 m' 
 

15,00   

2 Nabavka i ugradnja podne rešetke Ø 70 sa 

inox rešetkom 

kom 
 

1,00   

3 Probijanje otvora u fsadnom zidu, nabavka 

i ugranja kuhinjske nape, njena montaža i 

puštanje u rad. 

kom 
 

1,00   

     
   

INSTALATESKI  RADOVI 
   

         

4 MONTAŽERSKI  RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 
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1 Montaža komplet sanitarija. Sanitarije su 

ranije demontiurane i lagerovane. 

Montirati:sudoperu i sav fiksni nameštaj. 

Motirati bojler od 80l Plaća se sve komplet 

montirano i ispitano. 

pauš 
 

1,00   

     
   

MONTAŽERSKI  RADOVI 
   

         

5 SUVOMONTAŽNI    RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Izrada zid od CW profila 100mm sa 

oblogom od dvostruke dvostrane 

vlagootporne gips karton ploče prema 

ostavi. U zid postraviti ispounu od kamene 

vune 

m² 
 

8,87   

       
 

SUVOMONTAŽNI    RADOVI 
   

         

6 MOLERSKI RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Gletovanje i bojenje zidova i plafona 

punom disperzivnom bojom 

m² 
 

19,74   

       
 

MOLERSKI RADOVI 
     

       
       

REKAPITULACIJA 
       

1 DEMOTAŽE  

2 KERAMIČARSKI  RADOVI 
    

 

3 INSTALATESKI  RADOVI 
    

 

4 MONTAŽERSKI  RADOVI 
    

 

5 SUVOMONTAŽNI    RADOVI 
    

 

6 MOLERSKI RADOVI 
    

  
UKUPNO 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D) OSNOVNA ŠKOLA U BRESTAČU 
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KUPATILA 

1 DEMONTAŽE 

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Demontaža podnih i zdinih obloga od 

keramike. Sve obloge skinuti, površine 

očistiti. Sav šut prikupiti i odvesti na 

gradsku deponiju. Obračun po m². 

m² 
 

145,80   

2 Demontaža sanitarija. 

Demotirati postojeće sanitarije: 5 wc šolja 

sa vodokotlićima, 3 lavaboa i 1 bojler od 

80l. Sanitarije sa baterijama pažljivo 

lagerovati radi ponovne ugradnje. 

pauš 
 

1,00   

3 Demontaža vrata za ulaz u kupatila i WC-e. 

Vrata demotirati i odvesti na gradsku 

deponiju. Obračun po komadu demotiranih 

vrata. 

kom 
 

9,00   

     
   

SVEGA DEMONTAŽE 
  

         

2 KERAMIČARSKI  RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Nabavka i ugradnja podne keramike  m² 
 

27,00   

2 Nabavka i ugradnja zidne keramike m² 
 

120,60   

3 Izrada podne hidroizolacije premazom na 

bazi cementa, Sikalastik 1k ili sličan. 

Radove izvesti prem tehničkom uputsvu 

proizvođača. Hidroizolaciju podići uz zid 

do visine 50cm. Postaviti diht ugaonu 

traku. Obračun po m² stvarno izveden 

površine. 

m² 
 

48,60   

     
   

KERAMIČARSKI  RADOVI 
   

         

3 INSTALATESKI  RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Izrada vodovodne instalcije od PVC cevi 

odgovarajućih profila 

     

 
Ø20 m' 

 
22,00    

Ø15 m' 
 

15,00   

2 Nabavka i ugradnja podne rešetke Ø 70 sa 

inox rešetkom 

kom 
 

3,00   

       

 
INSTALATESKI  RADOVI 
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4 MONTAŽERSKI  RADOVI 
    

 

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Montaža komplet sanitarija. Sanitarije su 

ranije demontiurane i lagerovane. 

Montirati: 5 wc šilja sa visokim ispiračem i 

3 lavaboa. Motirati bojler od 80l Plaća se 

sve komplet montirano i ispitano. 

pauš 
 

1,00   

     
   

MONTAŽERSKI  RADOVI 
   

         

5 BRAVARSKI   RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Nabavka i ugradnja vrata od PVC profila 

za ulaz u mokre čvorove i unatar WC-a. 

dimenzija 90x210. Vrata opremiti 

standardnim ovovom. Ispuna krila je termo 

panel. Obračun po komadu komplet 

ugrađenih vrata sa obradom špaletni. 

kom 
 

9,00   

     
   

BRAVARSKI   RADOVI 
   

         

6 MOLERSKI RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Gletovanje i bojenje zidova i plafona 

punom disperzivnom bojom 

m² 
 

32,00   

     
   

MOLERSKI RADOVI 
   

         

       

REKAPITULACIJA 
      

 

1 DEMOTAŽE  

2 KERAMIČARSKI  RADOVI 
    

 

3 INSTALATESKI  RADOVI 
    

 

4 MONTAŽERSKI  RADOVI 
    

 

5 BRAVARSKI   RADOVI 
    

 

6 MOLERSKI RADOVI 
    

  
UKUPNO 

    
 

 

 

 

 
 

E)   OSNOVNA ŠKOLA U OGARU 
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  KUPATILA 

1 DEMONTAŽE 

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Demontaža podnih i zdinih obloga od 

keramike. Sve obloge skinuti, površine očistiti. 

Sav šut prikupiti i odvesti na gradsku deponiju. 

Obračun po m². 

m² 
 

76,87   

2 Demontaža sanitarija. 

Demotirati postojeće sanitarije: 4 wc šolja sa 

vodokotlićima, 2 lavaboa i 1 bojler od 80l. 

Sanitarije sa baterijama pažljivo lagerovati radi 

ponovne ugradnje. 

pauš 
 

1,00   

3 Demontaža vrata za ulaz u kupatila i WC-e. 

Vrata demotirati i odvesti na gradsku deponiju. 

Obračun po komadu demotiranih vrata. 

kom 
 

4,00   

     
   

SVEGA DEMONTAŽE 
  

         

2 KERAMIČARSKI  RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Nabavka i ugradnja podne keramike  m² 
 

11,03   

2 Nabavka i ugradnja zidne keramike m² 
 

65,85   

3 Izrada podne hidroizolacije premazom na bazi 

cementa, Sikalastik 1k ili sličan. Radove izvesti 

prem tehničkom uputsvu proizvođača. 

Hidroizolaciju podići uz zid do visine 50cm. 

Postaviti diht ugaonu traku. Obračun po m² 

stvarno izveden površine. 

m² 
 

26,00   

       
 

KERAMIČARSKI  RADOVI 
   

         

3 INSTALATESKI  RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Izrada vodovodne instalcije od PVC cevi 

odgovarajućih profila 

     

 
Ø20 m' 

 
22,00    

Ø15 m' 
 

15,00   

2 Nabavka i ugradnja podne rešetke Ø 70 sa inox 

rešetkom 

kom 
 

1,00   

       
 

INSTALATESKI  RADOVI 
     

       

4 MONTAŽERSKI  RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 
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1 Montaža komplet sanitarija. Sanitarije su ranije 

demontiurane i lagerovane. Montirati: 4 wc 

šilja sa visokim ispiračem i 2 lavaboa. Motirati 

bojler od 80l Plaća se sve komplet montirano i 

ispitano. 

pauš 
 

1,00   

     
   

MONTAŽERSKI  RADOVI 
   

       
  

5 BRAVARSKI   RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Nabavka i ugradnja vrata od PVC profila za 

ulaz u mokre čvorove i unatar WC-a. dimenzija 

90x210. Vrata opremiti standardnim ovovom. 

Ispuna krila je termo panel. Obračun po 

komadu komplet ugrađenih vrata sa obradom 

špaletni. 

kom 
 

4,00   

     
   

BRAVARSKI   RADOVI 
   

       
         

       
       
       
       
       
       

REKAPITULACIJA 
       

1 DEMOTAŽE  

2 KERAMIČARSKI  RADOVI 
    

 

3 INSTALATESKI  RADOVI 
    

 

4 MONTAŽERSKI  RADOVI 
    

 

5 BRAVARSKI   RADOVI 
    

  
UKUPNO 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F)   OSNOVNOA ŠKOLA U SIBAČU 
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  KUPATILA 

1 DEMONTAŽE 

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Demontaža podnih i zdinih obloga od 

keramike. Sve obloge skinuti, površine očistiti. 

Sav šut prikupiti i odvesti na gradsku deponiju. 

Obračun po m². 

m² 
 

56,90   

2 Demontaža sanitarija. 

Demotirati postojeće sanitarije: 2 wc šolja sa 

vodokotlićima, 2 lavaboa i 1 bojler od 80l. 

Sanitarije sa baterijama pažljivo lagerovati radi 

ponovne ugradnje. 

pauš 
 

1,00   

       
 

SVEGA DEMONTAŽE 
  

         

2 KERAMIČARSKI  RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Nabavka i ugradnja podne keramike  m² 
 

4,70   

2 Nabavka i ugradnja zidne keramike m² 
 

52,20   

3 Izrada podne hidroizolacije premazom na bazi 

cementa, Sikalastik 1k ili sličan. Radove 

izvesti prem tehničkom uputsvu proizvođača. 

Hidroizolaciju podići uz zid do visine 50cm. 

Postaviti diht ugaonu traku. Obračun po m² 

stvarno izveden površine. 

m² 
 

26,00   

       
 

KERAMIČARSKI  RADOVI 
     

       

3 INSTALATESKI  RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Izrada vodovodne instalcije od PVC cevi 

odgovarajućih profila 

     

 
Ø20 m' 

 
22,00    

Ø15 m' 
 

15,00   

2 Nabavka i ugradnja podne rešetke Ø 70 sa inox 

rešetkom 

kom 
 

2,00   

     
   

INSTALATESKI  RADOVI 
   

         

4 MONTAŽERSKI  RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Nabavka i montaža komplet sanitarija. 

Sanitarije su ranije demontiurane i lagerovane. 

Montirati: 2 wc šilja sa visokim ispiračem i 2 

lavaboa. Motirati bojler od 80l Plaća se sve 

komplet montirano i ispitano. 

pauš 
 

1,00   

     
   

MONTAŽERSKI  RADOVI 
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5 MOLERSKI RADOVI 
     

br Opis jm 
 

Količina Cena IZNOS 

1 Gletovanje i bojenje zidova i plafona punom 

disperzivnom bojom 

m² 
 

13,40   

     
   

MOLERSKI RADOVI 
   

       
       
         

REKAPITULACIJA 
       

1 DEMOTAŽE  

2 KERAMIČARSKI  RADOVI 
    

 

3 INSTALATESKI  RADOVI 
    

 

4 MONTAŽERSKI  RADOVI 
    

 

5 MOLERSKI RADOVI 
    

  
UKUPNO 

    
 

 

 

 

  Ukupno bez PDV Iznos PDV Ukupno sa PDV 
A PREDŠKOLSKA USTANOVA U OBREŽU 

    
B PREDŠKOLSKA USTANOVA U POPINCIMA    
C OSNOVNA ŠKOLA U PRHOVU    
D OSNOVNA ŠKOLA U BRESTAČU    
E OSNOVNA ŠKOLA U OGARU    
F OSNOVNA ŠKOLA U SIBAČU      

 
   

   

 
UKUPNO 

 
   

 


